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Data e lidhjes se kontrates: 07.01.2016   
 
Kontraktori /et ,adresa ,nipti:  “FASTECH”  adresa Tirane  me nr. nipt J81609010U 
                 

BASHKIA PATOS 
 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Bashkia Patos 
Adresa   Lagja “Naftetari”, rruga “Unaza” 
Tel/Fax  ___________________________________________ 
E-mail   bashkiapatos@gmail.com 
Faqja e Internetit         www.bashkiapatos.gov.al 
 
Lloji i procedurës:  “Kerkese per propozim” 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër: Blerje mjet transporti teknologjik” 
 
Fondi limit : 2,916,666 (dy milion e nenteqind e gjashtembedhjete mije e gjashteqind e  
gjashtedhjete e gjashte) leke , pa TVSH 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 
   Vlera 3,144,000 (tre milion e njeqind e dyzete e kater mije) leke me TVSH. 
 
Data e lidhjes së kontratës    07/01/2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri : ”AE Grup”sh.p.k  Tirane me perfaqesues ligjor  Z.Ervis Mamica 
Adresa :Rruga “Dhimiter Cani”, Vila 13  
Nr. NIPT:        L42230012O 
 FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT 

 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:  Fondi Shqiptar i Zhvillimit  
 
Procedura e prokurimit: “Kërkesë për Propozime – Marreveshje Kuader”  
 
Me objekt :  “Shërbimi i kolaudimit të punimeve ndërtimore për objektet e Fondit Shqiptar të 
Zhvillimit – Marreveshje Kuader”.   
 
Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i kolaudimit të punimeve ndërtimore për objektet e 
Fondit Shqiptar të Zhvillimit – Marreveshje Kuader”. 
 
Kohëzgjatja: 2 vite kalendarike nga data e lidhjes se marreveshjes. 
 
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  çmimi më i ulët.  
 

http://www.bashkiapatos.gov.al/
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Fondi limit: 6.000.000 (gjashtë milion)    lekë pa tvsh. 
 
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. 
 
Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Date 31.07.2015. 
 
Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Nuk ka patur. 
 
Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se jane lidhur marreveshjet me 
operatorët ekonomikë të suksesshëm: 
 

1. Shoqeria  “A&E Engineering” shpk me NIPT K72113010E, me vlere 5.800.000 (pese 
million e teteqind mije) leke pa tvsh. 

 
2. Bashkimi i Operatoreve ekonomike “HE & SK 11” shpk me NIPT L19008502B dhe 

“Infratech” shpk me NIPT K91628001D me vlere 5.400.000 (pese million e katerqind mije) 
leke pa tvsh.  

 
Lidhja e marreveshjes është bërë në datë 16.09.2015. 
 

DREJTORIA E RAJONIT JUGOR GJIROKASTER 

 
Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor 
Emri    Drejtoria e Rajonit Jugor Gjirokaster 
Adresa   Ish Zona Industriale Gjirokaster 
Tel/Fax  084262529 
E-mail   drejtoriaerajonitjugorgjirokaster@gmail.com 
Faqja në Internet ___________________________________________ 
 
Lloji i procedurës:  Procedure e hapur ,sherbime 
 
Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër ”Mirembajtje rutine e dimerore me performance aksi 
rrugor Gjirokaster – Kakavi 28. km  
 
Fondi limit  16710440 pa tvsh 
 
Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet dhe opsionet): 

    
Vlera 14643112   (me TVSH) Monedha leke 
    

Data e lidhjes së kontratës 07.01.2016 
 
Emri dhe adresa e kontraktorit  
Emri    ”Jody- Kompani” shpk 
Adresa   Lagja nr.1 Sarande 
Nr. NIPT                     J94824803M 
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